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Styrelsemöte onsdagen den 26 november 2014, Skogsstyrelsen, Halmstad 

Närvarande  

Tommie Fagerberg, Anders Tullander, Karin Ekeborg,   

Kerstin Seger, Kristofer Stenström,  Eva Anani,  

Björn Lood, Stefan Andersson och Anders Kinch. 

Dessutom deltog Anders Wirdheim under  

punkt 3 och 7 

Alla var med. Bra!!! 

 

Tommie hälsar oss välkomna till dagens möte. Tommie tackar även Stefan för att han fixar 

god  förtäring. 
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Protokoll från föregående styrelsemöte 

Protokollet från föregående möte den 7 oktober gicks igenom. Följande rättelse finns under 

punkt 2, Skogsstyrelsen: Det skall stå: Skogsstyrelsen har beslutat om biotopsskyddsområde, 

Gällared- Tornared 1:1, Falkenberg 
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Aktuell information från: 

Länsstyrelsen: Beslut om rättelse på beslut angående naturreservat Hallagården, Varbergs 

  kommun. Karin tar hand om detta. 

 

Länsstyrelsen: Tillståndsansökan avseende dagvattenutsläpp Getterön.  

 

Länsstyrelsen: Inbjudan till seminarium om vattenförvaltning. Konferensen hålls den 8 

  december. Anmälan skall vara inne senast den 1 december. 

 

Riks/Svenska  

kraftnät:   Meddelar byte av elektronkabel mellan Sverige och Danmark. Gäller 

  Kungsbacka kommun. 

Skogsstyrelsen : Naturvårdsavtal har upprättats med markägaren till fastigheten Varberg 

  SÄM 1:4 och 1:5. 

Riks har informerat om nya stadgar 

3  

Hallands Natur 2015 

Anders Wirdheim deltog i mötet eftersom förslaget togs upp vid förra mötet att Anders W. 

skulle kunna vara redaktör vid 2015 års utgåva av Hallands Natur. Efter  ett tag kom vi 

överens om att:  

- Anders  W. blir redaktör för 2015 års utgåva.  

- Temat skall vara Rovdjur och dess relationer till människan.  

- Artiklar från kretsarna skall vara inne till Anders W. senast den 20 januari 2015. De bör 
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omfatta ett uppslag , (2 x en A:5 sida). 

 

- Annonser skall säljas med måttfullhet och vi har begränsat utrymme.  

 Kontakta Tommie vid ev. försäljning. Helsida 5.000 och  halvsida 2.500 kronor. 

- Tidskriften skall komma ut vecka 13. 
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Verksamhetsplan 

Tommie hade skickat ut planen i samband med kallelsen. Mötet beslutade att slopa näst sista 

stycket som börjar med Att följa vilka dispenser....I övrigt inga ändringar. 
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Rapport från regionkansliet 

Anders T. rapporterade från mötet den 4 november. Egentligen inget nytt. Nästa regionmöte 

äger rum den 17 december som Tommie åker på. 

6 

Rapporter från deltagande i externa organisationer. 

Styrgruppen för 

vindbruk 

Tommie berättade från mötet den 17 oktober 

MEK råd Inget nytt 

Viltförvaltnings-

delegationen 

Anders W. berättade lite historik om viltförvaltnings-delegationen 

och hur detta hanteras inom olika delar av vårt  

avlånga land. Framför allt hur vargfrågan hanteras inom norra och 

södra Sverige visavi Mellansverige. 

Hembygdsrådet Förra mötet beslutades att Anders K. skall delta i hembygdsrådet 

som representant för Hallands Naturskyddsförening. Han har ännu 

inte fått någon kallelse.  

Skogliga sektorsrådet Det hade varit ett möte idag, där Björn deltog. Björn berättade att 

temat hade lutat en hel del åt Mera Tall.  Det handlade om att 

älgarna blir allt magrare, bl.a. på grund av att vi odlar alltför 

mycket gran som älgarna inte är så förtjusta i. I och med detta 

försvinner  även älgarnas "gottis" lingon - och blåbergsris som 

trivs bättre i tallskog. 

Kustvattenrådet Halland-

Båstad 

Karin var med på detta start-upp möte. Stefan tog upp frågan om 

att vi bör vara med. Beslutades att Karin skriver till rådet att vi vill 

ha en representant i Kustvattenrådet. Skrivelsen skickar Karin till 

Tommie som formellt anmäler vårt intresse. 

Fylleåns vattenråd. Karin skall ordna ett möte för samverkan mellan länets olika 

vattenråd. Först nu skall Karin skicka en förfrågan till kretsarna för 

att få reda på vilka olika vattenråd vi finns med i. Därefter planeras 

eventuell utb/möte under 2015. 
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Beslutades att till ledamöter i Viltförvaltningsdelegationen föreslå Anders Wirdheim som 

ordinarie och Anders Tullander som suppleant. 
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Fastigheter 

- Gullbranna, Halmstad kommun har skickat en skrivelse gällande samråd avseende bro över 

Genevadsån. Det gäller Kattegattsleden.   

- Gullbranna, Halmstad kommun har skickat en skrivelse gällande samråd avseende bro över 

Genevadsån för tillgång till strand (det gäller inte samma bro som i punkten ovan). Stefan och 

Tommie informerade om möte med kommunen (Sofia Warpman) den 21 oktober. 

- Steningereservatet, Halmstad kommun, gällande bullerplank. Fastigheten gränsar mot 

fastighet som gränsar mot naturskyddsföreningens fastighet. Bygglovsansökan gäller plank 

mot kustvägen, vilket inte berör vår fastighet, varför vi lämnar detta utan erinran. 

- Asigestugan. Ny dragning av ledning önskas på en liten bit av vår fastighet. Vi har inget att 

erinra mot detta. 

- Björkelund. Vi måste göra en fastighetsdeklaration. Stefan tar hand om detta. 

- Björkelund. Björkelundsgruppen planerar skyltning som beräknas kosta ca. 10.000 kronor 

och begär att detta kan bekostas av Hallands Naturskyddsförening. Styrelsen beslutar ge OK 

till detta. 
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Ekonomi 

Kristofer kollar att plusgirot verkligen är avslutat. Anders skall skicka reseräkningsblanketter 

till alla i styrelsen. 
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Övriga frågor 
- Det har varit skogsträff i Varberg ordnat av Varbergskretsen. Karin berättade att det kom  

ca. 40 personer. 

- Kerstin berättade från en höstkonferens som hon varit med om i Stockholm. Det gällde 

Hållbar utveckling i skolan och samlade ca. 500 deltagare. 

- Eva berättade från en kontinuitetsexkursion som hon varit med på i Tönnersjöområdet. 

- Kristofer befarar problem med Tvättbjörnen. 

- Det har varit kretskonferens i Tiveden. Ca. 40 pers från regionen. Anders T och Björn 

berättade från konferensen. 

- Anders bör lägga in våra fastigheter på hemsidan. Han lovar att göra så gott han kan i detta 

ärende, vilket inte vill säga lite. 
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Nästa möte 
Ja, det sker  den 27 januari i Falkenberg. Tommie återkommer med plats. 

 

 

Tommie Fagerberg   Anders Kinch 

ordf.   Sekr. 


